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الميلد السمم المؤهلتاريخ
الله    1 عبد احمد ضاحى ازهريه 1985/06/21ابراهيم اعدايه
رضوان    2 احمد الحكم عبد أمية 1977/11/01ابراهيم محو
شعبان   3 احمد كمال ازهريه 1983/02/13ابراهيم اعدايه
على     4 الله عبد الصغير محمد ازهريه 1988/05/20ابراهيم اعدايه
ابراهيم   5 فرج محمد أمية 1979/01/14ابراهيم محو
حامد    6 حسن وردانى الوفا أمية 1965/02/12ابو محو
ال      7 عبد الرحيم عبد الحمد ابو البتدائية 1975/11/25احمد الشهادة
بخيت   8 على السيد العداديه 1980/03/02احمد الشهادة
ربه    9 عبد محمد السيد البتدائية 1983/10/26احمد الشهادة

حسانين    10 ال عطيت بكرى أمية 1973/02/25احمد محو
عساف   11 احمد تركى أمية 1980/11/15احمد محو
عليان    12 محمد الدين جمال العداديه 1991/12/22احمد الشهادة
العال    13 عبد احمد حسن أمية 1988/04/10احمد محو
محمود   14 محمد حسين البتدائية 1983/03/20احمد الشهادة
ال    15 عبد محمد حمدان أمية 1988/02/05احمد محو
على    16 ال جاد رمضان البتدائية 1983/06/10احمد الشهادة
احمد   17 حسن شوقى ازهريه 1990/11/07احمد اعدايه
عجمى   18 محمد صابر أمية 1982/09/04احمد محو
كريم   19 محمود عارف البتدائية 1987/06/16احمد الشهادة
حماد   20 بلل عباس العداديه 1983/10/22احمد الشهادة
الرحمن     21 عبد محمود الرحمن عبد العداديه 1989/01/01احمد الشهادة
حماده    22 محمد الرحيم عبد ازهريه 1986/10/25احمد اعدايه
العال     23 عبد عثمان الصبور عبد العداديه 1985/01/20احمد الشهادة
محمود    24 احمد الكريم عبد أمية 1980/11/12احمد محو
الجواد      25 عبد الموجود عبد الكريم عبد البتدائية 1982/07/15احمد الشهادة
محمود     26 العزيز عبد اللطيف عبد العداديه 1968/01/27احمد الشهادة
محمود   27 راغب عطا البتدائية 1986/01/25احمد الشهادة
ال    28 عبد احمد على العداديه 1989/09/09احمد الشهادة
احمد    29 الله عبد على العداديه 1983/03/13احمد الشهادة
السمان    30 الحميد عبد فؤاد البتدائية 1991/07/23احمد الشهادة
الدايم     31 عبد محمد ال فتح ازهريه 1983/01/11احمد اعدايه
محمد   32 على فتحى البتدائية 1989/02/05احمد الشهادة
السيد   33 احمد محمد العداديه 1976/05/01احمد الشهادة
الرحيم     34 عبد ال خلف محمد ازهريه 1982/05/13احمد ابتدائيه
القادر    35 عبد عمر محمد البتدائية 1989/01/16احمد الشهادة
العداديه 361981/05/30 الشهادة
محمد   37 على محمود أمية 1979/12/10احمد محو
السيد    38 ضيف ابو مصطفى البتدائية 1984/08/01احمد الشهادة
احمد   39 حمدان منصور البتدائية 1986/07/16احمد الشهادة
حسن   40 جوده ناصر البتدائية 1981/06/04احمد الشهادة
احمد   41 على يوسف العداديه 1980/07/20احمد الشهادة
طايع   42 محمود احمد العداديه 1986/01/01ادهم الشهادة
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احمد   43 مقصب احمد ازهريه 1987/09/25ادهم اعدايه
الله     44 عبد عثمان الصبور عبد البتدائية 1985/07/20ادهم الشهادة
الله     45 عبد كامل الدين جلل العداديه 1987/01/11اسامه الشهادة
الله     46 عبد الحميد عبد احمد العداديه 1987/06/11اسحاق الشهادة
ارمانيوس   47 يوسف فريد أمية 1976/01/11اسطفانوس محو
السيد   48 محمود ابوالسعود العداديه 1970/06/16اسعد الشهادة
العداديه 491990/08/09 الشهادة
عطيه   50 فؤاد بشرى البتدائية 1985/01/23اشرف الشهادة
فارس   51 فخرى تادرس أمية 1974/07/12اشرف محو
اسماعيل    52 حافظ الدين سعد البتدائية 1973/07/17اشرف الشهادة
اسماعيل    53 محمد الخالق عبد البتدائية 1979/03/25اشرف الشهادة
الرحيم    54 عبد البدرى عزت البتدائية 1977/08/27اشرف الشهادة
بكرى    55 الستار عبد محمد ازهريه 1985/01/29اشرف ابتدائيه
جوده    56 ال جاب وهيب البتدائية 1974/11/08اشرف الشهادة
احمد   57 محمد احمد العداديه 1994/02/01اكرم الشهادة
سرور    58 محمد الكريم جاد أمية 1982/05/11المير محو
هاشم   59 محمد محمد العداديه 1984/08/04البربرى الشهادة
همام    60 الواحد عبد انور العداديه 1982/03/18الحسين الشهادة
السيد   61 محمد كمال العداديه 1989/02/01الحضرى الشهادة
سليمان   62 جمعه محمد البتدائية 1980/08/18الدكتور الشهادة
السلم     63 عبد طه الصبور عبد البتدائية 1983/04/05السعودى الشهادة
سعد    64 شامه ابو احمد أمية 1985/06/16السيد محو
السيد   65 محمد ربيع أمية 1986/07/21السيد محو
موسى   66 حسن رزق العداديه 1990/10/12السيد الشهادة
احمد    67 احمد الستار عبد ازهريه 1990/09/18السيد ابتدائيه
موسى   68 السيد عيسى البتدائية 1991/02/02السيد الشهادة
محمد   69 احمد محمد البتدائية 1987/07/03السيد الشهادة
حسن   70 جمعه محمد أمية 1987/01/08السيد محو
احمد    71 الرحيم عبد محمد البتدائية 1975/02/01السيد الشهادة
عطيه   72 على محمد العداديه 1973/08/06السيد الشهادة
محمد   73 محمود محمد أمية 1985/09/11السيد محو
القاسم    74 ابو محمد على أمية 1956/11/12الضبع محو
حسين    75 ال عبد برعى البتدائية 1971/10/19العارف الشهادة
محمد    76 الرحمن عبد انور ازهريه 1982/10/26الغول اعدايه
الرحيم    77 عبد محمد الزقيم البتدائية 1978/01/08الليثى الشهادة
الرحمن     78 عبد المتجلى عبد حسن ازهريه 1985/04/06المعتز ابتدائيه
امام   79 فهمى صبرى أمية 1980/04/12امام محو
علىزايد   80 الكودى البتدائية 1979/02/15امين الشهادة
محمد    81 الحى عبد حمدى البتدائية 1983/01/03امين الشهادة
محمد   82 احمد محمد العداديه 1971/04/14انور الشهادة
العال    83 عبد احمد البدرى البتدائية 1977/05/26ايمن الشهادة
عثمان   84 محمد السيد البتدائية 1978/01/05ايمن الشهادة
بخيت   85 كيلنى بخيت أمية 1977/02/05ايمن محو
العزيز     86 عبد الرب جاد جمال البتدائية 1982/03/01ايمن الشهادة
بخيت   87 محمد خليفه البتدائية 1976/08/21ايمن الشهادة
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سمعان   88 فلتاوس أمية 1960/07/12ايمنراشد محو
الكريم    89 عبد رزقراشد العداديه 1986/04/12ايمن الشهادة
شنوده   90 ملك زكى العداديه 1973/03/07ايمن الشهادة
سعد   91 حبشى كمال البتدائية 1976/11/30ايمن الشهادة
احمد   92 حافظ البتدائية 1982/01/19بدوىرمضان الشهادة
محمود   93 محمد الشاذلى العداديه 1975/03/19جبريل الشهادة
ابراهيم   94 مرسى محمد البتدائية 1981/02/10جبريل الشهادة
احمد   95 محمد محمود ازهريه 1977/01/13جبريل اعدايه
الخير    96 ابو ماكن فايق البتدائية 1979/01/14جمال الشهادة
الرحيم    97 عبد حسين محمد البتدائية 1969/05/07جمال الشهادة
السعود    98 ابو بخيت جاد أمية 1979/04/29جميل محو
حسن   99 جوده ناصر أمية 1990/01/01جوده محو

الفتاح     100 عبد خليل الفتاح عبد أمية 1983/01/22حاتم محو
حسين   101 احمد ناصر العداديه 1975/07/21حاتم الشهادة
خضيرى    102 الرؤف عبد محمد البتدائية 1986/04/20حازم الشهادة
امام   103 حافظ احمد البتدائية 1975/05/19حافظ الشهادة
محمود   104 على حسن العداديه 1982/08/27حسام الشهادة
محمد   105 خليفه صابر أمية 1988/03/07حسام محو
الحامدى    106 الكريم عبد هارون ازهريه 1994/10/20حسام اعدايه
محمد    107 الرحيم عبد العداديه 1993/06/15حسنرمضان الشهادة
العال    108 عبد حسين زكى ازهريه 1985/06/23حسن اعدايه
محمود   109 احمد محمد العداديه 1970/09/06حسن الشهادة
مكى   110 حامد محمد البتدائية 1976/02/23حسن الشهادة
الموجود     111 عبد شبيب السعود ابو البتدائية 1988/11/23حسين الشهادة
السيد   112 احمد سعد البتدائية 1977/12/01حسين الشهادة
الغنى    113 عبد حسين غريب العداديه 1986/08/04حسين الشهادة
الغنى    114 عبد مرسى السيد البتدائية 1981/12/23حماد الشهادة
محمد   115 اسماعيل احمد العداديه 1979/08/08حماده الشهادة
حسانين   116 محمود السيد العداديه 1984/01/02حماده الشهادة
الوهاب    117 عبد احمد طالب البتدائية 1974/09/28حماده الشهادة
القاسم    118 ابو السيد كمال أمية 1983/10/01حماده محو
محمد    119 الحليم عبد محمد البتدائية 1982/01/01حماده الشهادة
الله     120 عبد الرحيم عبد محمود أمية 1975/05/10حماده محو
محمود   121 على جمال أمية 1985/01/01حمدى محو
محمد   122 احمد حافظ العداديه 1980/08/25حمدى الشهادة
سيفين   123 صبحى محروس البتدائية 1987/06/20حنا الشهادة
احمد    124 النبى عبد احمد البتدائية 1972/06/02خالد الشهادة
هاشم    125 عمر المنتصر عبد البتدائية 1966/07/09خالد الشهادة
محمد   126 احمد محمود البتدائية 1969/04/27خضيرى الشهادة
خليفه    127 بكرى الواحد عبد العداديه 1971/12/26خيرى الشهادة
الله    128 عبد محمد محمود أمية 1975/01/09خيرى محو
عبيد   129 ادم رزق البتدائية 1975/11/15داود الشهادة
الظاهر    130 عبد دياب خليفه أمية 1990/01/25راضى محو
احمد   131 احمد محمود البتدائية 1976/07/01رافت الشهادة
عمر   132 احمد محمود البتدائية 1984/02/26رافت الشهادة
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الملك      133 عبد ال رزق الملك عبد البتدائية 1981/01/21راهب الشهادة
اللطيف   134 عبد حسن ازهريه 1988/05/01رجب ابتدائيه
السمان    135 فواز الحكيم عبد العداديه 1975/12/05رجب الشهادة
مصطفى    136 الرحيم عبد على البتدائية 1976/01/20رجب الشهادة
احمد    137 اللطيف عبد محمود العداديه 1976/07/20رجب الشهادة
عثمان   138 احمد حامد أمية 1975/09/13رشيده محو
محمد   139 محمود احمد ازهريه 1989/05/20رمضان اعدايه
فراج   140 احمد منصور العداديه 1995/01/29ريم الشهادة
الياس   141 يعقوب جمال البتدائية 1980/12/20زكريا الشهادة
الرحمن    142 عبد محمد طه البتدائية 1988/07/31زكريا الشهادة
ال    143 رزق بشاره ملك العداديه 1979/03/26زكريا الشهادة
ال    144 عبد ابراهيم حمدى العداديه 1981/06/09سامح الشهادة
عثمان   145 محمد السيد أمية 1982/07/10سلمه محو
منصور   146 محمد البتدائية 1984/07/16سلطانرمضان الشهادة
سليمان   147 محمود احمد أمية 1975/01/12سليمان محو
حمدان   148 محمود جاد البتدائية 1978/05/04سيد الشهادة
حسان   149 محمد كامل البتدائية 1980/08/05سيد الشهادة
قلدس   150 شنوده مكين البتدائية 1982/06/26سيد الشهادة
محمد    151 المنعم عبد حمدى البتدائية 1980/09/08شريف الشهادة
محمد    152 الشافى عبد خيرى العداديه 1996/02/22شريف الشهادة
فراج   153 احمد محمود البتدائية 1977/09/07شعبان الشهادة
عثمان   154 محمد احمد العداديه 1981/02/01صابر الشهادة
العال    155 عبد احمد فرغل البتدائية 1986/09/01صابر الشهادة
عمره     156 ابو يونس الحمد ابو البتدائية 1977/04/10صالح الشهادة
خليل   157 محمد الديب أمية 1973/07/12صبرى محو
عوض   158 توفيق عرندس أمية 1978/09/19صبرى محو
على   159 احمد محمد البتدائية 1986/01/12صبرى الشهادة
كمالى   160 محمد حسين البتدائية 1976/01/15صفوت الشهادة
النمر    161 الظاهر عبد صابر العداديه 1972/10/07صفوت الشهادة
حسين   162 خليفه الدين البتدائية 1977/08/08صلح الشهادة
ربه     163 عبد السلم عبد بيومى العداديه 1992/12/19صلح الشهادة
السيد    164 الخالق عبد البدرى البتدائية 1984/09/15طارق الشهادة
همام   165 عثمان فوزى البتدائية 1988/10/15طارق الشهادة
احمد   166 احمد محمد العداديه 1974/01/08طارق الشهادة
جوده   167 حسين محمد أمية 1975/01/13طارق محو
الرحيم    168 عبد على محمد البتدائية 1988/10/12طارق الشهادة
عليو   169 احمد البتدائية 1981/09/05طلعتراجح الشهادة
عثمان   170 ابراهيم صابر العداديه 1976/06/06عادل الشهادة
العال    171 عبد عزترجب العداديه 1989/02/24عادل الشهادة
حسين   172 عثمان محمد البتدائية 1984/07/30عادل الشهادة
بخيت   173 ادم فتحى أمية 1973/06/05عارف محو
على   174 فؤاد محى البتدائية 1980/05/20عارف الشهادة
ابراهيم   175 سليم رمضان البتدائية 1993/09/01عاصم الشهادة
محمود   176 جوده ابراهيم البتدائية 1974/03/23عاطف الشهادة
الرحيم    177 عبد الزاهر احمد العداديه 1982/06/15عاطف الشهادة
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العال     178 عبد احمد القادر عبد البتدائية 1977/04/23عاطف الشهادة
سلمه   179 احمد محمد أمية 1971/12/28عاطف محو
محمد   180 ايمام خلف العداديه 1982/09/20عامر الشهادة
عامر   181 محمد محمد البتدائية 1982/04/28عامر الشهادة
على    182 محمد على الجواد العداديه 1971/08/21عبد الشهادة
بدوى    183 احمد حامد الحميد العداديه 1984/01/01عبد الشهادة
مصطفى      184 الرحمن عبد القادر عبد الرحمن أمية 1972/06/18عبد محو
ال      185 عبد مرعى ال عبد الرحمن أمية 1987/01/14عبد محو
سليمان     186 الرحيم عبد السيد الرحيم العداديه 1982/04/21عبد الشهادة
العال     187 عبد محمد محمد الستار العداديه 1977/11/16عبد الشهادة
احمد     188 الشاذلى العاطى عبد الصبور العداديه 1981/01/01عبد الشهادة
ادم     189 العال عبد احمد العال البتدائية 1975/03/16عبد الشهادة
محمد     190 العال عبد جوهرى العال البتدائية 1985/08/13عبد الشهادة
منصور    191 خليفه محمد العال العداديه 1978/10/30عبد الشهادة
احمد     192 احمد الدين نصر الغنى العداديه 1983/10/16عبد الشهادة
محمود     193 الله عبد بخيت الله البتدائية 1991/01/10عبد الشهادة
محمد    194 احمد محمود الله البتدائية 1987/01/12عبد الشهادة
الحميد     195 عبد خليفه حسن ال أمية 1985/02/23عبد محو
محمد    196 صديق السيد الناصر أمية 1970/06/11عبد محو
الرحيم     197 عبد مهدى مخلوف النبى ازهريه 1984/12/03عبد اعدايه
القاسم     198 ابو محمود ابوالقاسم الواحد البتدائية 1979/02/05عبد الشهادة
عميره     199 محمد محمد الكريم عطا العداديه 1980/08/15عبيد الشهادة
اسماعيل   200 حسن محمد العداديه 1977/05/13عبير الشهادة
عباس    201 احمد النبى عبد أمية 1988/12/12عثمان محو
محمد    202 على الرؤف عبد العداديه 1987/07/05عرفات الشهادة
احمد   203 احمد علم البتدائية 1990/07/15عرفه الشهادة
مصطفى   204 محمد على العداديه 1975/02/05عز الشهادة
ربه    205 عبد حافظ رزق البتدائية 1983/06/04عصام الشهادة
السيد    206 ابراهيم الرؤوف عبد العداديه 1979/12/01عصام الشهادة
العربى   207 عقل كمال العداديه 1978/08/14عصام الشهادة
الجواد     208 عبد على الحمد ابو البتدائية 1976/09/18عصمت الشهادة
حسن   209 محمد احمد البتدائية 1986/04/28علء الشهادة
سيد   210 محمد احمد أمية 1984/01/07علء محو
محمد    211 سليم رشاد الدين البتدائية 1980/04/27علء الشهادة
محمد    212 الحميد عبد الدين البتدائية 1968/10/09علء الشهادة
ادريس    213 النيل ابو الضبع البتدائية 1982/11/06علء الشهادة
المجيد    214 عبد احمد سيد البتدائية 1978/10/26علء الشهادة
موسى    215 السيد الرحيم عبد أمية 1980/01/01علء محو
السيد    216 على الفضيل عبد البتدائية 1990/03/18علء الشهادة
على   217 محمد على العداديه 1982/03/08علء الشهادة
الخالق    218 عبد على محمد العداديه 1980/02/25علء الشهادة
الغفار      219 عبد ال عبد الحميد عبد العداديه 1984/05/07علم الشهادة
محمود   220 حسين ابراهيم البتدائية 1973/04/24على الشهادة
اسماعيل   221 السيد احمد العداديه 1972/10/11على الشهادة
احمد   222 خضيرى احمد العداديه 1980/11/04على الشهادة



6عمال  من   10

ادريس    223 الواحد عبد احمد ازهريه 1992/10/01على ابتدائيه
العال    224 عبد احمد حسن أمية 1988/02/04على محو
رضوان    225 اللطيف عبد رضوان البتدائية 1988/03/09على الشهادة
اللطيف    226 عبد محمد رضوان العداديه 1980/07/07على الشهادة
الغنى     227 عبد محمد العال عبد البتدائية 1983/10/11على الشهادة
احمد    228 الوفا ابو فؤاد العداديه 1983/12/12على الشهادة
الله    229 عبد محمد فتحى العداديه 1984/01/28على الشهادة
محمود   230 احمد ماسخ البتدائية 1980/01/01على الشهادة
محمد   231 صابر محمد العداديه 1984/04/14على الشهادة
محمد    232 الرحمن عبد محمد البتدائية 1993/06/20على الشهادة
هريدى   233 شمندى يسن العداديه 1977/12/16على الشهادة
الموجود     234 عبد محمد طه الدين العداديه 1974/09/25عماد الشهادة
رشوان   235 حمدان صلح العداديه 1985/07/05عماد الشهادة
مهران    236 احمد الدين نور البتدائية 1989/08/12عماد الشهادة
قاسم   237 محمد احمد العداديه 1968/11/18عمر الشهادة
احمد    238 السيد ال خلف البتدائية 1985/12/01عمر الشهادة
فاضل    239 احمد العابدين زين أمية 1969/01/18عمر محو
السيد    240 الموجود عبد صدقى العداديه 1982/01/01عمر الشهادة
حموده    241 الرحيم عبد على ازهريه 1985/10/01عمر اعدايه
الدين    242 كمال احمد محمد أمية 1979/08/01عمر محو
زيدان    243 الفتاح عبد محمد البتدائية 1976/08/16عمر الشهادة
العاطى    244 عبد الرحمن عبد أمية 1984/07/15عمران محو
احمد    245 محمود كمال محمد أمية 1983/02/01عمرو محو
الغنى     246 عبد شامه ابو محمد البتدائية 1975/09/02عوض الشهادة
مسعود   247 ميخائيل بخيت البتدائية 1981/10/20غاندى الشهادة
الغنى    248 عبد محمد صابر أمية 1980/04/26فتحى محو
بخيت   249 احمد انور البتدائية 1980/06/17فراج الشهادة
المطلب     250 عبد احمد المطلب عبد العداديه 1989/08/19فراج الشهادة
احمد    251 اللطيف عبد العربى العداديه 1973/11/15فرغل الشهادة
السيد   252 فرغل سعد البتدائية 1977/10/18فرغل الشهادة
محمود   253 محمد حسين البتدائية 1977/01/12فريد الشهادة
السيد    254 فهمى العرب عز البتدائية 1989/08/25فهمى الشهادة
ابراهيم   255 محمد السيد ازهريه 1978/08/03فوزى اعدايه
اللطيف     256 عبد احمد الرحمن عبد العداديه 1987/01/17فيصل الشهادة
احمد    257 على القادر عبد البتدائية 1975/01/30فيصل الشهادة
احمد   258 سعيد عطيه البتدائية 1985/01/05كاظم الشهادة
احمد    259 محمود الرحمن عبد البتدائية 1986/10/01كامل الشهادة
محمد    260 الوفا ابو محمد البتدائية 1976/07/01كامل الشهادة
مزيد    261 الكريم عبد محمد ازهريه 1986/02/17كامل اعدايه
احمد   262 محمد شعبان البتدائية 1977/06/12كرم الشهادة
عوض   263 احمد عوض البتدائية 1966/08/13كرم الشهادة
صديق    264 الكريم عبد حسانين البتدائية 1989/06/13كريم الشهادة
الله     265 عبد الحميد عبد محمد البتدائية 1979/12/04كمال الشهادة
محمد   266 صديق السيد العداديه 1988/06/28مؤمن الشهادة
سليمان    267 الحمد ابو جابر البتدائية 1987/09/30مؤمن الشهادة
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الرحيم    268 عبد صديق عارف العداديه 1974/08/19مؤمن الشهادة
الحميد     269 عبد محمد الحميد عبد البتدائية 1977/09/06مؤمن الشهادة
على    270 شعبان النبى عبد العداديه 1986/04/17مؤمن الشهادة
ميخائيل   271 ابراهيم كريم العداديه 1988/11/17ماجد الشهادة
محمود    272 الصادق عبد على ازهريه 1986/01/13مبارك اعدايه
بطرس   273 جبره اسحق البتدائية 1980/10/04مجدى الشهادة
السميع     274 عبد الحكيم عبد سعد أمية 1975/11/11محسن محو
شحاته   275 بخيت ابراهيم أمية 1982/05/06محمد محو
محمد    276 ال ضيف ابراهيم البتدائية 1979/01/08محمد الشهادة
ال    277 عبد محمد ابراهيم البتدائية 1971/09/11محمد الشهادة
البتدائية 2781983/07/04 الشهادة
ابراهيم   279 محمد احمد العداديه 1980/01/29محمد الشهادة
النيى    280 حب محمد احمد العداديه 1992/02/20محمد الشهادة
متولى   281 محمد احمد أمية 1974/06/30محمد محو
ازهريه 2821983/07/20 ابتدائيه
الظاهر     283 عبد الرحمن عبد الديب العداديه 1984/01/29محمد الشهادة
البدوى   284 احمد السيد أمية 1988/10/29محمد محو
العليم    285 عبد اسماعيل السيد العداديه 1991/05/13محمد الشهادة
ابراهيم   286 حسين السيد البتدائية 1990/01/14محمد الشهادة
البتدائية 2871971/04/11 الشهادة
اسماعيل   288 بللرمضان البتدائية 1991/02/06محمد الشهادة
العال    289 عبد محمد جابر البتدائية 1977/09/03محمد الشهادة
جاد   290 فتحى جمال أمية 1988/08/24محمد محو
على   291 صادق جمعه البتدائية 1979/07/18محمد الشهادة
الرحمن    292 عبد احمد حامد ازهريه 1992/11/15محمد اعدايه
حسين   293 سليمان حجازى العداديه 1974/01/15محمد الشهادة
حسين    294 الحميد عبد حسانين البتدائية 1987/01/10محمد الشهادة
رفاعى   295 اسماعيل حسن أمية 1976/01/03محمد محو
عمر   296 محمد حسن أمية 1968/07/29محمد محو
همام   297 محمد حسين العداديه 1989/06/15محمد الشهادة
محمد   298 محمد حلمى أمية 1973/04/09محمد محو
الكريم    299 عبد صدقى خالد العداديه 1991/08/01محمد الشهادة
قناوى   300 محمد درويش البتدائية 1981/10/20محمد الشهادة
الرحيم    301 عبد محمد دياب البتدائية 1975/03/26محمد الشهادة
حسن    302 الواحد عبد رمضان أمية 1980/04/01محمد محو
احمد    303 العال عبد زكى أمية 1975/04/30محمد محو
اسماعيل   304 محمد سعد البتدائية 1992/11/06محمد الشهادة
احمد   305 سيد شاكر العداديه 1974/07/10محمد الشهادة
الحميد    306 عبد السمان صبرى أمية 1983/07/23محمد محو
احمد   307 حامد صلح العداديه 1993/04/03محمد الشهادة
الله    308 عبد سيد صلح العداديه 1990/09/06محمد الشهادة
على   309 احمد طه البتدائية 1977/11/23محمد الشهادة
عارف   310 حربى عادل العداديه 1991/09/05محمد الشهادة
على    311 محمد الحكم عبد العداديه 1990/06/11محمد الشهادة
الرحيم     312 عبد احمد الحميد عبد العداديه 1985/03/20محمد الشهادة

محمد    السيد احمد .محمد

على    يوسف احمد . محمد

احمد    محمد السيد . محمد



8عمال  من   10

على    313 احمد الرحيم عبد البتدائية 1985/07/27محمد الشهادة
عواجه     314 هانى ابو العال عبد البتدائية 1984/01/12محمد الشهادة
مشرف     315 العال عبد الغنى عبد العداديه 1990/11/15محمد الشهادة
محمود    316 احمد الكريم عبد أمية 1978/05/20محمد محو
الوالى    317 عبد حسان على البتدائية 1985/01/19محمد الشهادة
شعبان   318 محمد على أمية 1977/01/16محمد محو
البتدائية 3191972/01/22 الشهادة
شريف   320 همام على أمية 1983/12/01محمد محو
حسانين   321 احمد فوزى البتدائية 1971/02/21محمد الشهادة
عبيد    322 زيد ابو كمال العداديه 1990/06/09محمد الشهادة
شحاته    323 الجواد عبد محمد العداديه 1987/10/01محمد الشهادة
العال    324 عبد حسين محمود ازهريه 1992/01/01محمد ابتدائيه
عمر    325 العال عبد محمود أمية 1977/02/24محمد محو
عليان   326 محمد محمود العداديه 1992/09/15محمد الشهادة
احمد   327 رمضان منصور أمية 1994/01/01محمد محو
ابراهيم   328 سعد يوسف البتدائية 1982/02/12محمد الشهادة
عطى   329 السيد ابراهيم أمية 1977/12/06محمود محو
احمد   330 محمد ابراهيم أمية 1980/11/16محمود محو
عمر    331 الرحمن عبد احمد العداديه 1982/07/17محمود الشهادة
محمد    332 العال عبد احمد العداديه 1988/12/05محمود الشهادة
حسين   333 عثمان احمد العداديه 1972/01/02محمود الشهادة
محمد   334 محمود احمد ازهريه 1985/07/13محمود اعدايه
ابراهيم   335 احمد السيد العداديه 1987/09/01محمود الشهادة
عثمان   336 احمد السيد العداديه 1979/11/07محمود الشهادة
ابراهيم   337 متولى جبريل العداديه 1988/11/21محمود الشهادة
الله    338 عبد عثمان حمدى البتدائية 1984/02/14محمود الشهادة
السيد   339 محمد سعد العداديه 1985/09/01محمود الشهادة
سلمه   340 احمد سيد أمية 1981/03/06محمود محو
العداديه 3411984/10/07 الشهادة
احمد   342 نعمان صابر البتدائية 1986/01/01محمود الشهادة
سليم    343 رجب الدين صلح العداديه 1976/08/12محمود الشهادة
طنطاوى    344 المعتمد عبد طنطاوى ازهريه 1985/10/20محمود اعدايه
محمود    345 حسن السلم عبد ازهريه 1990/01/01محمود اعدايه
محمود    346 احمد الكريم عبد العداديه 1993/01/12محمود الشهادة
حنفى    347 محمد اللطيف عبد البتدائية 1972/02/20محمود الشهادة
محمود     348 دهب ابو الودود عبد البتدائية 1988/01/17محمود الشهادة
احمد   349 غالى عبده البتدائية 1991/02/26محمود الشهادة
العال    350 عبد احمد على أمية 1983/01/10محمود محو
ابراهيم   351 السيد فتحى العداديه 1984/01/18محمود الشهادة
اللطيف    352 عبد السيد محمد أمية 1976/10/19محمود محو
محمد    353 العال عبد محمد البتدائية 1991/02/19محمود الشهادة
رسلن   354 على وزيرى ازهريه 1982/11/04محمود اعدايه
ابراهيم   355 سعد يوسف أمية 1985/01/01محمود محو
محمد    356 محمد الرازق عبد العداديه 1976/03/25مختار الشهادة
السيد   357 احمد حسن أمية 1984/07/19مدحت محو

محمد    محمد على .محمد

على    محمد شعبان .محمود
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الرحمن     358 عبد الله عبد على العداديه 1988/01/23مروان الشهادة
مروان    359 محمد الهادى عبد العداديه 1995/01/06مروه الشهادة
احمد   360 صديق متولى البتدائية 1975/09/23مشوادى الشهادة
محمد    361 ابراهيم الحميد عبد ازهريه 1981/09/06مصطفى اعدايه
حميد    362 احمد الحميد عبد ازهريه 1987/02/21مصطفى اعدايه
على    363 محمود الرحيم عبد العداديه 1978/12/12مصطفى الشهادة
طنطاوى    364 السيد النبى عبد العداديه 1978/11/24مصطفى الشهادة
الموجود    365 عبد عارف محمود العداديه 1987/01/01مصطفى الشهادة
حسين   366 محمد حسين البتدائية 1978/10/10مظهر الشهادة
موسى   367 حافظ هلل أمية 1980/04/01مظهر محو
محمد   368 خليفه صلح البتدائية 1987/02/02معتز الشهادة
محمد   369 محمد شوق البتدائية 1978/01/01ممدوح الشهادة
يسين   370 محمد السيد البتدائية 1990/05/01منتصر الشهادة
على   371 محمود السيد البتدائية 1991/03/02منتصر الشهادة
الرحمن    372 عبد محمد ثابت أمية 1980/08/17منتصر محو
على   373 الحامدى حسن البتدائية 1974/03/18منتصر الشهادة
عثمانرمضان    374 الجواد عبد العداديه 1988/09/24منتصر الشهادة
بخيت    375 السميع عبد رفاعى البتدائية 1978/07/29منصور الشهادة
قناوى   376 السيد رجب العداديه 1994/02/21موسى الشهادة
يوسف   377 ذكى حليم العداديه 1986/01/02ميلد الشهادة
هابيل   378 قابيل لمعى أمية 1984/01/01ميلد محو
صالح   379 ابراهيم محمد البتدائية 1977/02/03ناجح الشهادة
احمد   380 محمد بركات البتدائية 1974/12/05ناصر الشهادة
على    381 الرحيم عبد عباده البتدائية 1971/11/10ناصر الشهادة
محمد    382 محمد الحميد عبد أمية 1981/08/06ناصر محو
جاد   383 ساويرس تمساح البتدائية 1978/05/02نبيل الشهادة
احمد    384 سيد احمد الدين العداديه 1975/05/28نصر الشهادة
مهران     385 على العزيز عبد الدين البتدائية 1993/04/14نصر الشهادة
محمد    386 السيد محمد الدين ازهريه 1984/09/16نور اعدايه
احمد   387 هاشم حمدى أمية 1988/09/08هاشم محو
عثمان   388 صلح صابر العداديه 1990/08/26هانى الشهادة
ابراهيم   389 امين كرم العداديه 1976/10/28هانى الشهادة
الرحيم    390 عبد السيد محمد العداديه 1988/04/10هبه الشهادة
محمد   391 الوردانى جمال العداديه 1982/05/29وائل الشهادة
الرحمن    392 عبد محمد رجب العداديه 1993/07/17وائل الشهادة
همام   393 على رفاعى البتدائية 1982/12/23وائل الشهادة
احمد   394 مطاوع عادل البتدائية 1989/08/17وائل الشهادة
احمد   395 على شوقى البتدائية 1978/03/07وافى الشهادة
السنوسى    396 محمد الدين كمال العداديه 1988/03/05والى الشهادة
بخيت   397 احمد السيد البتدائية 1979/10/07وليد الشهادة
ساويرس   398 شوقى اليا العداديه 1980/01/06وليد الشهادة
العداديه 3991979/02/25 الشهادة
جوده   400 حسين محمد العداديه 1978/06/10وليد الشهادة
مهران    401 العاطى عبد محمود البتدائية 1986/02/23وليد الشهادة
محرم   402 حامد شرقاوى البتدائية 1974/01/05ياسر الشهادة

محمد    السيد محمد .وليد
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مصطفى    403 العزيز عبد فتحى البتدائية 1980/05/05ياسر الشهادة
محمد   404 على منتصر البتدائية 1987/07/03ياسر الشهادة
حسن   405 جوده ناصر أمية 1985/04/02ياسر محو
محمود   406 محمد احمد البتدائية 1986/11/10ياسين الشهادة
احمد   407 هاشم محمود العداديه 1974/03/12يسرى الشهادة
يسن   408 محمد جارد ازهريه 1992/12/01يسن اعدايه
محمد   409 ابوالوفا جمال أمية 1984/06/06يوسف محو
ال    410 جاد ابراهيم شكرى العداديه 1983/03/23يوسف الشهادة
يونس    411 العلى عبد عثمان العداديه 1978/01/26يونس الشهادة
عمره    412 ابو يونس عيد البتدائية 1980/08/27يونس الشهادة
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